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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 19/FEVEREIRO/2015

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Leitura, apreciação e votação da ata da sessão anterior. Aprovada por maioria.

Ponro 02 – Pedido de autorização, nos termos do número 2, doa artigo 64.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro –
LOE 2015 – para recrutamento, no âmbito da reserva de recrutamento a que se refere o número 2, do artigo 40.º, da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, por tempo indeterminado de : REFERÊNCIA C (Divisão
Administrativa):  ATÉ 3  assistentes operacionais  para  o Espaço Cidadão,  Aviso  n.º  4467/2014,  DR,  2.ª  Série,  n.º  64,
01/04/2014.

Aprovado por maioria.

Ponto 03 - Pedido de autorização, nos termos do número 2, doa artigo 64.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro –
LOE 2015 – para abertura de procedimento concursal  com vista ao recrutamento de 1 Técnico Superior  da área de
engenharia civil para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente, por tempo indeterminado.

Aprovado por maioria.

Ponto 04 – Designação, nos termos da alínea l), do número 1, do artigo 17.º, da Lei n.º 147/99, de 01 de setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 142/2015, de 08 de setembro, de quatro pessoas de entre os Cidadãos eleitores,
preferencialmente,  com especiais  conhecimentos ou capacidades  para  intervirem na área  das Crianças e jovens em
Perigo.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Análise, votação e discussão, nos termos da alínea b), do número 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2015, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b), número 2, do artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro –
Lei das Comunicações Eletrónicas – Taxa dos Direitos de Passagem, no valor de 0,25% para o ano de 2017.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – Tomar conhecimento e ratificar a listagem dos Compromissos Plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização
prévia genérica, no âmbito do artigo 19.º, da Norma de Execução Orçamental.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Apreciação, nos termos da alínea c), do número 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da
Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal, relativamente à atividade do Município, bem como da sua situação
financeira.

Tomado conhecimento.

Ponto 08 – Aprovação, nos termos do número 3 do artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da ata
em minuta, para produção de efeitos do disposto no número 4, do já mencionado artigo 57.º do mesmo diploma legal supra
mencionado.

Aprovado por unanimidade.


